
 

 

 

Tervetuloa Lohirannan riparille! 
leirijakso 31.7.-7.8.2019 
 

Tästä kirjeestä löydät tärkeää tietoa riparistasi ja siihen liittyvistä tapaamisista. 

 

Rippikoulu on vähän isompi kokonaisuus, kuin viikon leiri kesällä. Tapaamme jo ennen leiriä ja tutustumme toisiimme, 

jotta kaikkien olisi mahdollisimman rentoa lähteä leirille. Myös leirin jälkeen nähdään vielä ennen konfirmaatiojuhlaa. 

Kaikki alla olevat tapaamiset ovat ns. pakollisia ja kuuluvat rippikoulun oppimäärään. Jos et jostain hyvästä syystä pysty 

osallistumaan johonkin näistä, ota yhteys riparisi vastaavaan työntekijään Konstaan ja sovi korvaamisesta. 

 

Tapaamisia on Kannelmäen kirkolla (Vanhaistentie 6), Toimintakeskus Jennyn nuorten tilassa (Beckerintie 9, sisään-

käynti Luutnantinpolun ja Tollinpolun kulmasta), Klanulla (Klaneettitie 6-8 A, 4. krs) ja Malminkartanon kappelilla 

(Vellikellonpolku 8). 

 

Rippikoululaisille: 

To 25.4. klo 17-19 Startti-ilta Klanulla. Tutustumista ja opetusta ehtoollisen sakramentista. 

Su 28.4 klo 9.45-12 Mennään yhdessä messuun kirkkoon. Tapaaminen 9.45 seurakuntakeskuksen aulassa. 

Su 5.5. klo 9.45-14  Messu ja Kotikirkkopäivä Kirkolla kaikille vuoden 2019 riparilaisille. Ota mukaan lounaseväät! 

Ma 29.7. klo 10-12  Ryhmäytyspäivä ja leiri-infoa Malminkartanon kappelilla. 

 

Ke 31.7.- Ke 7.8. Leirijakso Lohjalla. Saat myöhemmin leirikirjeen, jossa tarkemmat tiedot leiristä.  

 

Kahden yhteisen messukäynnin lisäksi sinun tulee käydä omatoimisesti yhdessä messussa (eli jumalanpalveluksessa, 

jossa on ehtoollinen). Ota messun jälkeen yhteisselfie papin kanssa ja lähetä tai näytä se Konstalle. Messun ei tarvitse 

olla Kannelmäen seurakunnan messu. 

 

Pe 23.8. klo 18-20 Leirifiilistelyä ja nuortenilta Jennyssä 

To 5.9. klo 18-19 Konfirmaatioharjoitukset Kirkossa 

Su 8.9. klo 11.30 Konfirmaatiovalokuvaus Kirkolla 

Su 8.9. klo 13-14.15 Konfirmaatiomessu Kirkossa 

 

Huoltajille: 

To 9.5. klo 18-19.30 Vanhempainilta Klanulla 

 

Nettisivuiltamme kantsunurkka.fi löydät Lohirannan riparin oman sivun sekä tietoa muusta toiminnastamme. 

Tämän kirjeen yhteydessä on lähetetty tietolomake, jossa kysytään riparin kannalta tärkeitä tietoja. Täyttäkää lomake 

yhdessä huoltajan kanssa ja palauttakaa se täytettynä ja allekirjoitettuna joko vanhempainiltaan tai startti-iltaan, tai 

allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostilla Konstalle. Tietolomake on tarkoitettu vain leirin ohjaajien käyttöön ja se 

tuhotaan leirin jälkeen. Älä turhaan arkaile kertoa kysyttyjä asioita, ne auttavat meitä tekemään riparistasi mahdolli-

simman hyvän! 

  

Jos tämä kirje tai tietolomake katoaa mystisesti, voit käydä tulostamassa uuden nettisivuiltamme, Lohirannan riparin 

omalta sivulta. 

 

Riparin vastaava työntekijä on Konsta. Jos sinulla on jotain kysyttävää, ole ensisijaisesti yhteydessä häneen. Soitto, 

WhatsApp-, teksti- tai sähköpostiviesti toimivat parhaiten. 

 

 
Ripariterveisin
Seurakuntapastori 
Konsta Korhonen 
konsta.korhonen@evl.fi 
050 3801 345 

Nuorisotyöntekijä 

Salla Silvennoinen 
salla.silvennoinen@evl.fi 
050 3812 461 

Kirkkomuusikko 
Kari Härkönen 
kari.harkonen@evl.fi 
050 4309 029 


